
P R O T O K Ó Ł Nr 5/07

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

odbytego w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji wg załączonej listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Elżbieta Głowacka        - Skarbnik Gminy

2. Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy

3. Zbigniew Kołodziejski  - Wójt Gminy 

4. Jadwiga Frąckiewicz     - kier. ZOSz w Gzach

5. Marianna Filipowicz     - Przewodnicząca Rady Gminy Gzy 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński -  otworzył posiedzenie Komisji, przywitał 

członków Komisji i zaproszonych gości. Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    w Gzach za 2006 rok. 

2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2006 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie : zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok.

5. Projekt w sprawie: zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”.

6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

    terenie gminy Gzy.

7. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

    zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.

8. Sprawy bieżące gminy.

Ad. pkt 1

Przewodnicząca  Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Jadwiga 

Frąckiewicz  –  powiedziała, że  GKRPA swoje  zadania  wykonuje  zgodnie  z  Programem 

Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  który na dany rok kalendarzowy 

podejmowany jest uchwałą. Środki, które Komisja otrzymuje na realizację zadań pochodzą z 

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na rok 2006 na realizację zadań ujętych 

w programie  zaplanowano środki w wysokości 36.225 zł.                            
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Wykonanie było  nieco mniejsze,  bo  w kwocie 35.302,06 zł.   Zadania wyszczególnione w 

programie były  realizowane  głównie w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjum.  Były   to 

przedstawienia profilaktyczne, materiały książkowe oraz finansowanie wyjazdów  na zajęcia 

pozalekcyjne  i wycieczek organizowanych w szkołach. Finansowana była także Kawiarenka 

Internetowa działająca przy  Publicznym Gimnazjum w Gzach oraz szereg imprez sportowych. 

Zrealizowano program zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży     i 

nauczycieli  oraz  szkolenie  dla  właścicieli  sklepów,  w  których  sprzedawane  są  napoje 

alkoholowe. Na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji za udział w pracach  Komisji 

wydatkowano kwotę 3.091,94 zł. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  zapytał,  kiedy będzie najbliższe posiedzenie 

Komisji?

Przewodnicząca GKRPA J. Frąckiewicz – odpowiedziała, że najbliższe posiedzenie Komisji 

odbędzie się w następnym tygodniu.  Wyjaśniła, że w ciągu roku są 4 spotkania gdzie za udział 

w posiedzeniu Komisji wypłacana jest dieta. Pozostałe  posiedzenia Komisji są bez diet.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2006 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Wójt Zbigniew Kołodziejski – powiedział, że informację z wykonania budżetu Gminy Gzy

do  zapoznania  otrzymali  wszyscy  radni.  Wykonanie  budżetu   można  ocenić  jako  dobre. 

Zrealizowanych zostało wiele inwestycji, ale gmina weszła w kredyty.

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że zebrała wszystko to co pracownicy 

wypracowali w roku  2006 jako cały Urząd, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Zespół 

Obsługi Szkół  łącznie z Panem Wójtem.  Podkreśliła, że rok 2006 był rokiem szczególnym. 

Był koniec kadencji. Budżet był bardzo napięty. Wnioski o dodatkowe środki były kierowane 

do  Urzędu  Marszałkowskiego  i  Unii  Europejskiej.  Wiązało  się  z  tym  zaangażowanie 

pracowników Urzędu i  efekt  został osiągnięty. Zadania przyjęte przez poprzednią Radę w 

planie rocznym zostały wykonane w 100%. Pozyskane były  wszystkich 8środki, które były 

zaplanowane. 

 



- 3 -

Struktura wykonania dochodów za rok 2006 przedstawia się następująco:  subwencja ogólna – 

47,7 %, dotacje celowe – 11,1% , dochody własne – 23,3%, dochody pochodzące z innych 

źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych stanowią     15,3 % i jest to wskaźnik dosyć 

wysoki,  dotacje  celowe  na  dofinansowanie  zadań  bieżących 2,6%.   Podkreśliła,  że  jak 

wcześniej nadmienił Pan Wójt wykonanie zadań inwestycyjnych pozwoliło wykonać zadania, 

ale nie tylko z własnych środków, ponieważ są wydatki bieżące działu Oświaty, administracja, 

drogi, gospodarka komunalna i inne, które pochłaniają duży procent. W związku z tym gmina 

musiała zaciągnąć kredyt  długoterminowy jak  też  kredyt  na  pokrycie wydatków unijnych. 

Podkreśliła, że w poprzednim okresie realizacja zadań inwestycyjnych odbywająca się przy 

udziale środków funduszy strukturalnych polegała na prefinansowaniu wydatków. Polegało to 

na tym, że gmina musiała całkowicie zakończyć zadanie inwestycyjne i  zapłacić i  dopiero 

wystąpić z wnioskiem o zwrot.   Na część, na którą gmina uzyskała środki musiała pobrać 

kredyt. Tak było z drogą Słończewo- Dziarno. Roboty były wykonane w roku 2005. Gmina 

wzięła kredyt i w roku 2006 uzyskaliśmy środki.  Z uzyskanych środków został spłacony kredyt 

w  kwocie   532.528  zł.   Podobna  sytuacja  zaistniała  z  budynkiem  po  byłym  GOK-u 

adaptowanym na świetlicę i bibliotekę w Gzach.  Zadanie inwestycyjne zakończyło się w 2006 

r.  Prace zostały rozliczone i zapłacone. Wniosek  do Urzędu Marszałkowskiego został złożony 

w styczniu br. Obecnie otrzymaliśmy środki na zwrot refundacji  wydatków poniesionych w 

roku ubiegłym.  Kwota w wysokości 450.000 zł. i  jest do spłaty kredyt. Poza tym na ulepszenie 

drogi Kozłówka – Pękowo uzyskaliśmy kwotę 250.000 zł.,  na drogę Mierzeniec – Grochy 

Stare – z Wojewódziego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 55.572 zł..,  na modernizację 

budynku  Publicznej Szkoły  Podstawowej w  Skaszewie gmina  uzyskała  środki  z  Urzędu 

Marszałkowskiego na kwotę 100.000 zł. Uzyskane środki pomogły i pozwoliły wykonać w/w 

zadania.  Jeśli  chodzi  o  pozostałe  działy to  w  Dziale Rolnictwo i  łowiectwo realizowano 

energię studni w Kozłowie, był wykonany raport oddziaływania na środowisko na budowę 

oczyszczalni ścieków w m-ci Ostaszewo , wpłaty na rzecz Izb Rolniczych i zwrot podatku 

akcyzowego. W roku 2006  złożono 203 wnioski na kwotę 65.000 zł. Wydatki związane z 

postępowaniem w sprawie zwrotu akcyzy  - 1.301 zł.  Jest to nowe zadanie zlecone rządowe 

przydzielone  gminie.  Za  wykonywanie  tego  zadania  pracownicy  nie  uzyskują  żadnego 

dodatkowego wynagrodzenia. W Dziale Transport – realizowane były zadania drogowe. 
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W Gospodarce komunalnej  wydatkowano 46,3%. Była to wypłata odszkodowania za zajęty 

grunt  pod drogę gminną Grochy Stare- Mierzeniec – 8.000 zł.  i  pozostałe drobne wydatki 

związane z  gospodarką komunalną.  Przydzielone środki na remont  budynku mieszkalnego 

zostały   niewykorzystane  z  uwagi  na  złe  warunki  atmosferyczne.  W  Dziale  Działalność 

usługowa – wykonanie 69,6%. Koszty jakie poniesiono na wykonanie 92 projektów decyzji o 

warunkach zabudowy to kwota – 23.607 zł. Było dużo budowanych płyt gnojowych, budynki 

mieszkalne i  inne  oraz wykonanie I  etapu  projektu  miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gzy. Administracja publiczna – wykonanie 94.9%. Są to wszystkie 

koszty  związane  z   utrzymaniem  Urzędu  Gminy,  z  funkcjonowaniem   łącznie  z 

wynagrodzeniami i kosztami, materiałami biurowymi i przesyłkami, diety radnych i sołtysów i 

bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji. W Dziale 751  - wykonanie 55,25%. Była 

tu realizacja dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców, wybory do rad gmin powiatów i 

sejmików województw. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p. pożarowa – wykonano 91,5%. 

Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 67.083,32 zł. Wydatki z zakresu 

obrony cywilnej – 500 zł. i pozostała działalność  tj. zakup paliwa dla Posterunku Policji w 

Gzach. W Dziale 756 – wykonanie 88,5 % . Są tu  wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla 

sołtysów za  inkaso  zobowiązania pieniężnego oraz zakup  materiałów biurowych,  druków, 

czasopism,  przesyłki pocztowe. W Dziale Obsługa długu Publicznego – spłata odsetek  od 

kredytów i pożyczek. Wykonanie - 95.007,43 zł. W Dziale 801 wykonanie – 98%.  Są 3 szkoły 

podstawowe, gimnazjum. Na realizację zadania gmina otrzymuje subwencję, której jest dużo za 

mało żeby można było pokryć wszystkie koszty. Poza tym gmina pokrywa dowożenie uczniów, 

funkcjonowanie ZOSz. w Gzach i oddziały przedszkolne i Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 

Dziale Ochrona zdrowia  realizowana jest  profilaktyka. Wykonanie 35.302,06 zł  tj.  97,5%. 

Dział  był  omawiany  w  punkcie  1  porządku posiedzenia.  Dział  852  –  Pomoc społeczna. 

Wykonanie - 1.609.493,75 zł. tj. 98,3%. Od 01.2006 r. wszystkie zasiłki i świadczenia rodzinne 

zostały przeniesione do GOPS. Gmina na świadczenia otrzymuje dotacje celowe, częściowo na 

utrzymanie GOPS w kwestii zatrudnienia i częściowe koszty. Natomiast częściowo gmina ma 

obowiązek dofinansowywać zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. 
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Ze środków gminy realizowane w 2006 r. były  zasiłki celowe i pomoc w naturze, opłata za 

pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłek 

celowy, Ośrodek Pomocy Społecznej,  usługi pogrzebowe dla zmarłego podopiecznego oraz 

wydatki  związane z  organizacją prac  społecznie  użytecznych.  Ogółem ze  środków gminy 

wydatkowano – 118.303,49 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje pomoc materialną 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy. Są to stypendia szkolne  W Dziale 900 

Gospodarka komunalna – oświetlenie ulic, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Kozłówce i 

w Szyszkach.  Kwota wydatkowana  na  rozbudowę oświetlenia to  ok.  15.000 zł.  Nastąpiły 

oszczędności  na  energii.  W  Kulturze  i  ochronie  dziedzictwa  narodowego wykonanie   – 

807.022,96 zł.  z  tego dotacje dla bibliotek – 63.500 zł.,    wydatki bieżące związane są z 

zakupem oleju opałowego do świetlicy i wydatki inwestycyjne. 

Całość inwestycji  wyniosła  739.443,96  zł.  Źródłem finansowania były  środki  z  funduszy 

strukturalnych w wysokości 450.000 zł., kredyt bankowy na udział własny projektu – 180.000 

zł i środki własne gminy – 137.434,96 zł. W Kulturze fizycznej i sporcie – wykonanie 41,8% . 

Zakupiono sprzęt dla  sekcji bokserskiej  w kwocie –  539,20 zł.  oraz sprzęt sportowy dla 

młodzieży korzystającej z hali sportowej  za kwotę – 2.495,44 zł.. Opłaty za udział w turnieju 

tenisa,  nagrody  rzeczowe za  pracę  z  młodzieżą  dla  trenera  sekcji  bokserskiej  oraz  dla 

uczestników  Turnieju  Rowerowego Szkół,  który  odbył  się  w  Pniewie    -  1274,39  zł. 

Stwierdziła, że  w 2006 r.  zadań  do  wykonania  było  bardzo dużo ale  udało  się  wszystko 

wykonać a  dowodem  tego są  efekty  rzeczowe. Ogólnie budżet został  wykonany dobrze. 

Skarbnik podkreśliła, że w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2006 rok Skład Orzekający Regionalnej Komisji  Obrachunkowej w Warszawie 

wydał, pozytywną opinię. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała również Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy  Gzy. Jest  też  pozytywna  uchwała RIO w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Gzy. 

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wykonanie budżetu Gminy Gzy za 2006 rok.

Uchwała Nr 87/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia 2007 roku stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Uchwała Nr 88/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 

dnia 13.04.2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z 

dnia 11.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Wójt Z. Kołodziejski  – powiedział, że w budżecie gminy na rok 2007 została przyjęta do 

realizacji  droga Żebry-Falbogi – Gąsiorówek i jest ujęta w załączniku zadań inwestycyjnych. 

W tej chwili jest propozycja  Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, którą popiera 

osobiście, żeby dokonać zamiany modernizacji   drogi Żebry-Falbogi – Gąsiorówek na drogę 

Ostaszewo  Pańki  –  Szyszki  i  na  drogę  tę  złożyć  wniosek  do  Wojewody  o  środki  na 

modernizację. W/w droga ujęta jest w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy na 2007 r. 

Odnośnie przebudowy drogi w Porzowie o dł. 650 m, powiedział , że droga ta w PRL ujęta jest 

na 2008 r. a wniosek o dofinansowanie  został złożony do WFOŚ w Warszawie. Zaznaczył, że 

na rok 2007  do realizacji jest 4 drogi. Dokumentacja została opracowana na 2 drogi.  Sprawą 

trzecią jest wprowadzenie do PRL budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie 

Włościańskim. 

Przewodniczący M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian 

w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

Komisja w obecności 5 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

Stanowisko /wniosek/ Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego  stanowi załącznik nr 

7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Skarbnik E. Głowacka – zmiany w projekcie uchwały wynikają z ustaleń pojętych wcześniej 

związanych  z  inwestycjami.  Przy  zatwierdzaniu  uchwały  budżetowej  gminy  kwoty  w 

załącznikach inwestycyjnych były przyjęte szacunkowo. Obecnie zostały wykonane kosztorysy 

na drogę Ostaszewo Pańki – Szyszki, weszła też budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 

– 338.000 zł. W związku z tym zmieniły się kwoty całego układu budżetowego i zachodzi 

konieczność zwiększenia deficytu budżetowego. 
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Planowane są przychody  w wysokości – 1.281.304 zł. tj. kredyty i pożyczki – 976.000 zł., 

wolne środki z roku ubiegłego –305.304 zł. Spłaty kredytów i pożyczek na 2007 r. wynoszą 

955.304 zł. z tym,  że  jest 450.000 zł. na prefinansowanie wydatków unijnych. Wynika z tego, 

że gmina musi spłacić 505.000 zł  poprzednich kredytów. Przewidywany stan zadłużenia na 

dzień 31 grudnia – 2.825.635 zł. co stanowi 34,3% planowanych dochodów. Podkreśliła, że jest 

to wskaźnik dosyć wysoki, a gmina jest zadłużona do 2014 r. Dodała, że z ustawy o finansach 

publicznych wynika, że gmina może zadłużyć się do 60% dochodów rocznych, ale dla gminy 

Gzy byłby to już koniec. Skarbnik uważa, że poruszać się można tylko w progu trzydziestu 

kilku procent.  Spłata rat kapitałowych i  odsetek nie może przekroczyć  15% planowanych 

dochodów.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński   - poddał pod głosowanie projekt uchwały           w 

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Komisja w obecności 5 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Skarbnik  E.  Głowacka  –  wyjaśniła,  że uchwała  w  sprawie:  zabezpieczenia w  formie 

„WEKSLA IN BLANCO” jest dokumentem wymaganym jako jeden z załączników do złożenia 

wniosku  w  Ministerstwie  Sportu  o  dofinansowanie  budowy  boiska  sportowego 

wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim. Na środki, które gmina otrzyma z Funduszu 

Rozwoju  Kultury  Fizycznej  potrzebna  jest  uchwała  zabezpieczająca wyrażenie  zgody  na 

zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowaniu  tego przedsięwzięcia i zabezpieczenia 

roszczeń dotyczących zwrotu tych środków i wystawienie weksla in blanko. Oznacza to, że 

jeżeli boisko sportowe zostałoby wykonane nie  zgodnie  z  umową wówczas Ministerstwo 

zabiera środki, które dało gminie. 

Przewodniczący  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie: 

zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANKO”.

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu  - 5 głosami „za”

pozytywnie  zaopiniowała w/w projekt  uchwały proponowany na  sesję  Rady Gminy,  który 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6 

Wójt Z. Kołodziejski –  poinformował, że Zakład Usług Wodnych w Mławie  zaproponował 

stawki za wodę na poziomie roku 2006. Z uwagi, że na  posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia 

i  Bezpieczeństwa  Publicznego  były  uwagi  odnośnie  eksploatacji  urządzeń  wodnych 

zaproponował, aby na najbliższą sesję Rady Gminy zaprosić dyrektora ZUW w Mławie.

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

ZUW co roku przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

We wniosku są odpowiednie dokumenty, które uzasadniają cenę 1m3 wody. Cena w złożonym 

wniosku  proponowana  jest  na  poziomie  roku  ubiegłego  i  wyniosłaby   1,62  zł  za  1m3 

dostarczonej wody plus 7%  podatku VAT oraz 1 zł. opłata za wodomierz plus podatek VAT. 

Podjęta  w tej sprawie  uchwała z poprzedniego roku obowiązuje do końca kwietnia 2007. 

Uchwała, która zostanie podjęta na rok 2007 będzie obowiązywała od  01.05.2007 r. do dnia 

30.04.2008 r.  Jest to zapis obligatoryjny w zacytowanej wcześniej ustawie.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie projekt  uchwały  w 

sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy.

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Wójt Z. Kołodziejski –  powiedział, że sprawa dotyczy rodziny Państwa Woźniaków ze wsi 

Kozłowo. Syn Pani Woźniakowej zmarł tragicznie w czasie pracy. Pozostała żona z dzieckiem. 

W/w pobudowali bez zezwolenia w stanie surowym budynek mieszkalny. Jego zdaniem, aby 

zalegalizować  budynek   należy pomóc  kobiecie.

Członek Komisji i jednocześnie sołtys wsi Kozłowo  Stanisław Pieńkowski oraz Członek 

Komisji M. Jakubaszek – byli tego samego zdania.  

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -   poddał  pod głosowanie projekt  uchwały  w 

sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gzy.

Komisja w obecności 5 członków Komisji – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady  Gminy  –  który  stanowi  załącznik  nr  11do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 8

Członek Komisji M. Jakubaszek -  zgłosił potrzebę  wykonania ogrodzenia przy Ośrodku 

Zdrowia w Szyszkach.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że Ośrodek Zdrowia w Szyszkach jest wydzierżawiony i 

ogrodzenie może wykonać Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAR-MED”.

Członek Komisji St. Pieńkowski  - zapytał, co z równiarką?   

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że równiarka  miała przyjechać pracować dzisiaj, ale nie 

przyjechała,  ponieważ   się  zepsuła.  Przyjdzie  w  poniedziałek  23.04.2007  r.   Odnośnie 

żwirowania dróg powiedział, że żwirowanie dróg będzie w kwietniu. Z Panem Jakubiakiem 

zbiorą wnioski  złożone do Urzędu Gminy i zgłoszone na zebraniach wiejskich. Objadą drogi i 

podejmą konkretne decyzje.

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – zapytała, czy wszystko będzie robione kompleksowo? 

Miało być  żwirowanie i  równanie. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że jeśli będzie żwirowanie i 2 razy puszczona równiarka 

tj.  przed  żwirowaniem i  po  żwirowaniu, to  zaplanowane  w  budżecie   środki  będą  nie 

wystarczające. 

Przewodnicząca M. Filipowicz – uznała, że równiarka miała pójść tylko po żwirowaniu.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że z równaniem dróg jest różnie.

Przewodnicząca  M.  Fiipowicz –  przypomniała,  że  mieszkańcy  w  jej  wsi  czekają  na 

żwirowanie i równiarkę. Jednocześnie zgłosiła potrzebę nawiezienia żwiru na pętlę                 w 

Gotardach.

Członek Komisji St. Pieńkowski – zgłosił potrzebę nawiezienia żwiru przy przystanku         w 

Kozłowie.

Przewodnicząca M. Filipowicz – poinformowała, że ze Stacji Chemiczno-Rolniczej  Instytutu 

Gleboznawstwa w Wesołej wpłynął wniosek o dofinansowanie próbek glebowych.

Uznała,  że  na  posiedzeniu Komisji  Oświaty, Zdrowia i  Bezpieczeństwa Publicznego Pani 

Skarbnik zaproponowała  na ten cel środki   z Funduszu Ochrony Środowiska.

Sekretarz B. Polańska – przedstawiła informację odnośnie organizowanego w Golądkowie 

kursu  z zakresu obsługi komputera z ukierunkowaniem na programy żywieniowe. Kurs będzie 

trwał 2 dni. Rozpocznie się w sobotę 21.04.2007 r. Drugi dzień kursu jest jeszcze nie ustalony. 

Z naszej gminy z kursu mogą skorzystać 4 osoby.
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Odnośnie organizacji pracy w Urzędzie Gminy nadmieniła,  że z  ustaleń z  Panem Wójtem 

zachodzi  potrzeba zmiany  Regulaminu Organizacyjnego, która  będzie polegała  na  innym 

podziale zadań, ponieważ zadania podzielone są nie równomiernie.  Podkreśliła, że największe 

obciążenie jest  w  Referacie  Finansowym.  Pani  Skarbnik  Gminy  oprócz  zadań  własnych 

obsługuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Bibliotekę Publiczną. Przy nawale 

pracy,  nie zdecydowanych przepisach prawa  i dużej ilości sporządzania sprawozdań  1 osoba 

nie może wszystkiemu podołać. W związku z tym  zachodzi potrzeba zatrudnienia w Urzędzie 1 

osoby,  która  prowadziłaby obsługę GOPS i  Biblioteki i  miałaby przypisane inne zadania. 

Wiąże się to z ogłoszeniem konkursu i środkami finansowymi na wynagrodzenie dla nowo 

zatrudnionego pracownika.

Skarbnik  E.  Głowacka –  jej  zdaniem,  jeśli  nie  zmieni  się  struktury  Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy, to nie będzie w stanie dalej poprowadzić wszystkiego            i 

będzie musiała złożyć rezygnację. Podkreśliła, że w  księgowości  obowiązują terminy.

Od września 2006 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych i sprawozdawczość 

jest rozbudowana kolosalnie. Obecnie sprawozdawczość robi w 2 wersjach i dalej nie może 

tego podźwigać. Z Panem Wójtem  o sprawie rozmawiała wielokrotnie. Dodała, że opracowuje 

sprawozdania  miesięczne,  kwartalne,  wysyła  informacje  do  Wojewody,  Urzędu 

Marszałkowskiego.  Część  wniosków  od  strony  merytorycznej  przygotowuje  pracownik 

zajmujący się sprawami nieruchomości rolnych i ochrony środowiska, ale od strony finansowej 

przygotowuje sama. Odnośnie GOPS powiedziała, że do 5 każdego miesiąca przychodzi  Pani 

Kierownik  i  żąda dane  informacyjne,  ponieważ co  miesiąc a  nawet co 2  tygodnie składa 

sprawozdanie do Wojewody o środkach, które otrzymujemy. Do tej pory radziła sobie, ale w tej 

chwili nie nadąża wszystkiego robić w terminach.  Zaznaczyła,  że do obsługi księgowości 

budżetowej oprócz niej jest tylko  zatrudniony  1 pracownik, który wprowadza do komputera 

wszystkie dane. Obecnie sytuację poprawiła, pomoc pracownika   Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pułtusku. Poza tym doszła akcyza za paliwo. Prace tę Pan Wójt przydzielił pracownicy, która 

zajmuje się sprawami wymiaru podatku, nalicza płace i składki na ubezpieczenie społeczne. 

Podkreśliła,  że  takiego  zatrudnienia  jakie  jest  u  nas  nie  ma  w  całym  województwie 

mazowieckim, żeby była Skarbnik i  tylko 1 osoba jako pomoc księgowego Skarbnika. Dodała, 

że obecnie pełni funkcję Skarbnika Gminy i jest głównym księgowym Urzędu Gminy, GOPS i 

Gminnej Biblioteki Publicznej. 
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W związku z tym uważa, że praca w takich warunkach jest niemożliwa. 

Sekretarz B. Polańska – zaznaczyła, że  jest sugestia RIO  aby  oddzielić GOPS i GBP.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że niczego nie neguje. Pracy w Referacie Finansowym jest 

ogrom  i  zachodzi  potrzeba  zatrudnienia  pracownika.  Przyznał,  że  faktycznie  doraźnie 

posługujemy się pracownikami z PUP. Jednak aby wszystko dobrze funkcjonowało konieczne 

jest zatrudnienie 1 osoby na cały etat.     

                   Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji.

Protokołowała:                                                                                

Zofia Pszczółkowska
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